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Beste bettermarks-docent,
Als het goed is, heeft u zojuist de starttraining voor bettermarks rekenen gevolgd. In de training zijn de
aspecten van bettermarks aan bod gekomen. U bent nu in staat om lessen met bettermarks te geven.
Wegwijs worden met een nieuwe methode kost tijd en dit naslagwerk helpt u om effectief les te
kunnen geven met bettermarks. Op deze manier kunt u alles nog eens rustig teruglezen, zodat u
optimaal les kunt geven met alle functionaliteiten van bettermarks. In het eerste hoofdstuk vindt u
meer informatie over het technische gedeelte van bettermarks. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
didactische mogelijkheden. In hoofdstuk 3 kunt u lezen op welke manier bettermarks ondersteuning
biedt en in hoofdstuk 4 maakt u kennis met andere producten van bettermarks.
Heeft u vragen of loopt u ergens vast? Neem dan gerust contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
Het team van bettermarks Nederland

support@bettermarks.nl

036 303 03 63

06 10002572

Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur
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Dit hoofdstuk zal ingaan op het meer technische gedeelte om te kunnen werken in bettermarks. Eerst
wordt uitgelegd hoe u in het systeem komt en vervolgens worden de specificaties van het programma
toegelicht.

Alle gebruikers kunnen rechtstreeks inloggen via de website of via de app van bettermarks. De
inloggegevens die hiervoor nodig zijn, worden verstrekt door bettermarks via een e-mail. Om in te
loggen gaat u naar www.bettermarks.nl en dan naar Inloggen om toegang te krijgen tot uw account.

Er zijn verschillende manieren om met bettermarks te werken: dit kan via de Internetbrowser of via de
bettermarks app (Android of iOS). U kunt beide typen accounts op alle apparaten naast elkaar
gebruiken met dezelfde inloggegevens. En hierbij heeft u altijd dezelfde omgeving, mogelijkheden en
functionaliteiten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld op school werken met een tablet en thuis verder op
de laptop.

1.1.1.1 Webversie
De webversie van bettermarks werkt het beste met de browsers Mozilla Firefox of Google Chrome.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal bettermarks volledig in HTML5 draaien.
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1.1.1.2 App
De bettermarks app kunt u downloaden via de App Store of de Google Play
Store. U kunt de app vinden door te zoeken op ‘bettermarks’ en dan te kiezen
voor de rekenversie.

Als u ingelogd bent, krijgt u bovenin de vijf verschillende tabbladen te zien: dashboard, hoofdstukken,
ontwerpen, huiswerkopgaven, rapporten en klassen. Deze verschillende tabbladen worden hieronder
uitgelicht.

Iedere keer als u inlogt in bettermarks komt u eerst standaard terecht op het Dashboard. Het
dashboard is een verzameling van widgets. Tijdens het gebruik van het programma zullen de widgets
zich vullen met leerresultaten van uw leerlingen. Er zijn zes widgets beschikbaar. Via de informatieknop
kunt u voor elke widget meer informatie lezen. Het dashboard geeft een quick-scan van de
leerresultaten en activiteit. Een meer gedetailleerde rapportage is zichtbaar in het tabblad rapporten
(zie 1.5).

1.2.1.1 Widget 1 Huiswerkoverzicht
In deze widget vindt u een overzicht welk deel van het huiswerk niet
(grijs), goed (groen) en fout (rood) gemaakt is. Zo heeft u snel inzicht in
hoe de leerlingen over het algemeen het huiswerk gemaakt hebben en
kunt u aansluiten op hun niveau door leerlingen passende
opgavenseries toe te wijzen. Tot slot selecteert u in de drop-down
bovenin voor welke tijdsperiode u de activiteit wilt weergeven.

5

1.2.1.2 Widget 2 Top 5 meest voorkomende fouten
In deze widget kunt u zien welke opdrachten het lastigst waren
voor leerlingen tijdens het maken van het huiswerk. Het
percentage geeft aan hoeveel leerlingen de opgave goed
hebben gedaan. Wanneer u op de blauwe bolletjes klikt, kunt
u de opgave bekijken of openen. U zou deze opgaven tijdens
de terugkoppeling van de vorige les klassikaal kunnen
bespreken. Ook hier kunt u bovenin de drop-down een
tijdsperiode selecteren.

1.2.1.3 Widget 3: Behaalde sterren en munten
In deze widget wordt een overzicht gegeven van de behaalde
sterren en munten. Met het maken van opgaven kunnen
leerlingen sterren en munten verdienen. Leerlingen verdienen 1
munt als ze 60% van de opgavenserie juist maken; 2 munten als
ze 75% van de opgavenserie juist maken en 3 munten als ze 90%
van de opgavenserie juist maken. Als leerlingen alles goed
maken, verdienen ze een sterretje. Er zijn meerdere pogingen
mogelijk, dus leerlingen kunnen vaker munten verdienen met
dezelfde opgavenserie. Een ster kan slechts eenmaal verdient
worden per opgavenserie.

1.2.1.4 Widget 4: Rapport
In deze widget kunt u de rapportage als Excel-bestand downloaden. In deze rapportage vindt u alle
resultaten van opgavenseries die leerlingen gemaakt hebben. Alle activiteit
die leerling uitvoeren via het tabblad huiswerkopgaven en toegewezen
hoofdstukken komt in het tabblad huiswerk terecht en alle activiteit die
leerlingen uitvoeren via de bibliotheek komt terecht in het tabblad zelfstudie. Eén keer per dag vindt
er een update plaats.
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1.2.1.5 Widget 5: Afgeronde opgavenseries
In deze widget wordt het aantal afgeronde opgavenseries
weergegeven.

Er

wordt

onderscheid

gemaakt

tussen

ontwikkelpunten die leerlingen toegewezen hebben gekregen
, opgaven die leerlingen als zelfstudie
en huiswerkopgaven

hebben gemaakt

die leerlingen hebben gemaakt.

1.2.1.6 Widget 6: Ontwikkelpunten (tijdelijk niet beschikbaar)
Een ontwikkelpunt is een serie opgaven die specifiek voor de leerling worden klaargezet, zodra
bettermarks inventariseert dat een leerling bepaalde vaardigheden nog niet goed beheerst. Met
een ontwikkelpunt krijgt de leerling een extra opgavenreeks toegewezen. Als een leerling deze
voldoende maakt (60%), verdwijnt het ontwikkelpunt. De detectie van ontwikkelpunten is
hoofdstuk- en methode-overstijgend, een van de unieke eigenschappen van de methode.

Bij ontwikkelpunten wordt er onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal ontwikkelpunten en het
aantal gesloten ontwikkelpunten. Totaal laat het aantal ontwikkelpunten zien per leerling. Gesloten
laat het aantal ontwikkelpunten zien die leerlingen weggewerkt hebben. Voor deze ontwikkelpunten
heeft de leerling goed genoeg gescoord (>60%). Het verschil tussen deze twee getallen is het aantal
openstaande ontwikkelpunten.

De lesstof in bettermarks rekenen is onderverdeeld in niveau 1F, 2F en 3F. Deze kunt u vinden onder
het tabblad Hoofdstukken. Alle referentieniveaus zitten samen in één licentie. Aan de linkerkant
selecteert u het referentieniveau. U kunt elk hoofdstuk openen en toewijzen. Bettermarks heeft
de vier hoofddomeinen bij referentieniveau 2F en 3F verdeelt in subdomeinen. U kunt elk
hoofdstuk openen en toewijzen. Door in de bibliotheek op Toewijzen te klikken, maakt u een
hoofdstuk beschikbaar voor een klas, waardoor u het als huiswerk op kunt geven en een
gedetailleerd beeld kunt krijgen van de resultaten van leerlingen. Leerlingen zien het hoofdstuk dan
verschijnen onder ‘mijn hoofdstukken’ in het hoofdstukkentabblad. Leerlingen hebben voor
zelfstudie beschikking tot de gehele bibliotheek. Het eerste hoofdstuk betreft ‘Werken met
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bettermarks’. De tip is om deze bij de start van het werken met het programma op te geven aan
leerlingen, zodat ze bekend raken met de functionaliteiten die in bettermarks zitten.

Hoofdstukken

Bibliotheek

Gewenste niveau

Toewijzen

1.2.2.1 Huiswerk opgeven
Wanneer u het hoofdstuk opent via Toegewezen hoofdstukken kunt u alle onderdelen opgeven als
huiswerk aan de gehele klas of aan individuele studenten. Huiswerk opgeven doet u door een of
meerdere opgavenseries te selecteren. De drie puntjes rechts van de titel van de paragraaf maken het
mogelijk om de volledige paragraaf te selecteren. Na het selecteren opent zich dan boven aan het
scherm een balk waarmee u het huiswerk kunt toewijzen. Bij het opgeven van huiswerk moet altijd
een begin- en einddatum gekozen worden. U kunt alleen data in de toekomst kiezen.
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Opgavenserie
selecteren

Leerlingen
selecteren

Begin- en
einddatum kiezen

Groene vinkje ter
afronding

Na het toewijzen van de opgavenseries kunnen leerlingen aan het werk met het huiswerk. Het is
mogelijk om het huiswerk te maken na de inleverdatum. Er verschijnt dan een * achter het
scoringspercentage van de leerling.

Het tabblad Ontwerpen geeft toegang tot het toetsmateriaal. Onder de knop Mijn ontwerpen kunt
u een nieuwe serie opgaven ontwerpen met alle opgaven binnen bettermarks. Via Gegeven
ontwerpen komt u in de toetsenbibliotheek van bettermarks.
1.2.3.1 Mijn ontwerpen
Via Ontwerp een nieuwe opgavenserie kunt u een nieuwe serie opgaven samenstellen. Ook is het
mogelijk om een ontwerp te importeren van een collega.

Aan de linkerkant van het scherm kunt u het hoofdstuk, de paragraaf en vervolgens de opgavenserie
selecteren. Nu krijgt u de gehele opgavenserie te zien. Hieruit kunt u opgaven selecteren. In de kop
staat de gemiddelde tijdsduur die leerlingen nodig hebben om de vraag te beantwoorden; de
hoeveelheid opgaven die er zijn en het groene plusteken waarmee u de vraag kunt toevoegen aan uw
ontwerp aan de rechterkant.

Als u de opgave heeft toegevoegd aan uw eigen ontwerp, verschijnt deze aan de rechterkant van het
scherm. Rechtsboven aan het scherm verschijnt het aantal toegevoegde opgaven aan het ontwerp en
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de totale tijdsduur van de opgavenserie. Onderaan het scherm kunt u het ontwerp een andere naam
geven en opslaan.

Wanneer u de opgavenserie heeft opgeslagen, verschijnt deze op het scherm onder de knop Mijn
ontwerpen. Er staat hier nogmaals informatie over het aantal opgaven en een tijdsindicatie. Daarnaast
geven de drie blauwe bolletjes zes opties weer met: bewerk, dupliceer, exporteer, download als PDF,
open en verwijder. De knop exporteren wordt verderop in deze handleiding nader toegelicht.
U kunt een ontwerp toewijzen als opgaven Als u kiest voor opgaven gelden dezelfde voorwaarden
als bij opgavenseries: leerlingen kunnen ook na de inleverdatum het huiswerk maken. Als u kiest
voor proefwerk wordt het werk van de leerling niet opgeslagen na het verstrijken van de
inleverdatum. Via het kopje Instellingen krijgt u extra mogelijkheden om enkele aanpassingen te
doen. De informatie-icoontjes lichten de extra mogelijkheden nader toe. Als u het ontwerp als
proefwerk opgeeft, krijgt u extra mogelijkheden.
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Docenten

kunnen

hun

gemaakte

ontwerpen delen. Achter de naam van
de opgavenserie staat onder andere
Exporteer. Met deze knop genereert u
een unieke ontwerpcode. Deze code
kan

uw

collega

importeren

via

Importeer ontwerp (zie afbeelding
hiernaast).

Alle zelf gemaakte ontwerpen worden verzameld in een database. Hoe meer docenten hun ontwerpen
delen, hoe waardevoller de database wordt. U kunt uw importeercode met details doorgeven aan
bettermarks, zodat u een bijdrage kunt leveren aan de database. Deze database is te bereiken via de
volgende link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9w9Tq9qZv80yztOlXiuLoBYReX39EM5NRrmBVXExfA/
edit?usp=sharing
Wis of Rek Niveau Hoofdstuk

Soort

BM Code

instap

RKK99J

Rekenen

1F

Meetkunde

Rekenen

1F

Rekenmachine oefening 358NUT

Rekenen

1F

Verhoudingen instap

AYPHAK
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1.2.3.2 Gegeven ontwerpen
Onder de knop Gegeven ontwerpen kunt u de door bettermarks samengestelde toetsen vinden. Deze
samengestelde toetsen sluiten aan bij de leerstof die in het tabblad hoofdstukken terug te vinden is.
We onderscheiden vijf verschillende toetsen in bettermarks rekenen: analysetoetsen, diagnostische
toetsen, domeintoetsen en proefexamens.
Analysetoets
Aan het begin van elk hoofdstuk bevindt zich een formatieve toets. U herkent de toets aan het oranje
kader. Als een leerling deze analysetoets maakt, detecteert het systeem welke onderdelen nog niet
goed (genoeg) beheerst worden en geeft dit in het hoofdstuk aan met uitroeptekens voor de
betreffende series. De leerling werkt de uitroeptekens weg door opgavenseries waar een uitroepteken
voorstaat voor minimaal 60% goed te maken. Als de leerling alle uitroeptekens weggewerkt heeft uit
het hoofdstuk, is hij/zij klaar voor de diagnostische toets. U kunt deze toets:

1. Toewijzen. De leerling maakt de toets via het huiswerktabblad en de uitroeptekens zullen
verschijnen voor opgavenseries in Mijn hoofdstukken. In de Excel-rapportage zijn de resultaten terug
te vinden op het huiswerktabblad.
2. Niet toewijzen. De leerling maakt de toets zelfstandig vanuit het hoofdstuk en de uitroeptekens
zullen verschijnen voor opgavenseries in de Bibliotheek. In de Excel-rapportage zijn de resultaten terug
te vinden op het zelfstudietabblad.
Het verschil tussen de diagnostische toets en de analysetoets zit hem in het feit dat er bij diagnostische
toetsen ontwikkelpunten aan de leerling toegewezen worden wanneer deze hiaten in kennis laat zien.
Deze ontwikkelpunten zijn gebaseerd op alle gemaakte opgaven in bettermarks. Bij de analysetoets
wordt er alleen gekeken naar opgaven in het hoofdstuk en kan een leerling geen ontwikkelpunten
krijgen, maar uitroeptekens voor de desbetreffende series die de leerling nog niet goed beheerst.

Diagnostische toets
In de diagnostische toets zitten alle relevante opgaven uit het huidige hoofdstuk. Hier geldt dat bij een
verkeerd beantwoorde opgave meteen een ontwikkelpunt wordt toegewezen. Om goed voorbereid aan de
toets te beginnen is het daarom belangrijk dat leerlingen deze ontwikkelpunten wegwerken. De
diagnostische toets is ook in te zetten als formatieve toets om inzicht te krijgen in hoeverre leerlingen de
stof van het hoofdstuk beheersen.
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Domeintoets
De domeintoetsen dekken een volledig domein. Ook hier krijgt de leerling per fout gemaakte opgave
een ontwikkelpunt. Een domeintoets is geschikt voor leerlingen die nog niet klaar zijn voor een
proefexamen maar al wel het gevoel hebben dat ze alle subdomeinen van één domein onder de knie
hebben.
De domeintoetsen zijn gemaakt naar de richtlijnen van het Cito. Zo kan een leerling zich per domein
voorbereiden op de Cito-eindtoets . De domeintoets kan ingezet worden om een leerling tussentijds
te toetsen of hij/zij voor dat domein klaar is voor de eindtoets. De toets zou ook ingezet kunnen worden
als formatieve toets. Wanneer een leerling niet voldoende scoort op de domeintoets zal hij/zij moeten
oefenen in de subdomeinen bijvoorbeeld via de analysetoetsen. Wanneer de leerling goed scoort kan
hij/zij door naar het volgende domein.
Proefexamen
In de toetsendatabank bevinden zich proefexamens voor niveau 2F en 3F. Deze proefexamens zijn
volledig ingericht zoals de Cito-eindtoetsen zijn ingericht. Denk hierbij aan de verhouding tussen kale
opgaven en context opgave; het rekenmachinegebruik; het niveau en de hoeveelheid opgaven. Dit
proefexamen vormt de ideale voorbereiding op de Cito-eindtoets. Ook hier geldt dat bij een verkeerd
beantwoorde opgave meteen een ontwikkelpunt wordt toegewezen.
Om goed voorbereid aan het proefexamen te beginnen is het zaak alle opgelopen ontwikkelpunten
weg te werken. Eventueel kan het proefexamen meermaals herhaald worden, omdat er een hoge mate
van variatie is toegepast. Voor meer informatie over het proefexamen en de examencyclus, zie verder
op in deze handleiding.

In het tabblad Huiswerkopgaven ziet u wanneer welk huiswerk afgerond moet zijn en hoe het huiswerk
door de klas en leerlingen individueel gemaakt is. Rechts in de cirkel ziet u hoeveel leerlingen het
huiswerk toegewezen hebben gekregen. Als u op de cirkel klikt, krijgt u een overzicht van hoe deze
opgavenserie is gemaakt per leerling.
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Als u vervolgens op de pijl aan de rechterkant klikt, krijgt u uitgebreide informatie. Aan de
linkerkant is in percentages het resultaat weergegeven per leerling. De blauwe balken geven aan
hoe elke opgave gemaakt is.

Om individuele resultaten van de leerlingen te bekijken, selecteert u aan de linkerkant van het
scherm een naam. Als u op het blauwe rapport klikt, dan ziet u de antwoorden van de leerling op
de opgaven. U ziet hier tevens of een leerling de opgavenserie meerdere keren heeft gemaakt en
welke score hij/zij iedere keer heeft gehaald. De beste scores zijn terug te vinden in het Excel
rapport onder het tabblad dashboard (zie 1.2.1.4).
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Onder Rapporten en de knop Activiteit vindt u de voortgang van alle leerlingen in bettermarks wat
betreft de hoeveelheid activiteit aan zelfstudie, de ontwikkelpunten en het huiswerk van
leerlingen. Hier kunt u aangeven welke activiteiten en van welke tijdsperiode u de resultaten graag
wilt zien.

Wanneer u een leerling selecteert, ziet u de resultaten van deze leerling. Indien de leerling dezelfde
opgavenserie meerdere malen doet, zal hier elke poging weergegeven worden.
Onder de knop Open ontwikkelpunten kunt u per klas of per leerling de openstaande
ontwikkelpunten zien en gesorteerd op datum waarop de ontwikkelpunten ontstaan zijn. Een tip is
om de ontwikkelpunten onderdeel te maken van het huiswerk. Mochten leerlingen veel
ontwikkelpunten halen en lijkt het wegwerken van deze ontwikkelpunten in combinatie met het
huiswerk teveel van leerlingen te vragen dan kunt u er ook voor kiezen om een maximaal aantal
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open ontwikkelpunten te hanteren (bijvoorbeeld 5). Wanneer u ontwikkelpunten wilt verwijderen
is dit ook mogelijk:
Rapporten

Open
ontwikkelpunten

Leerling
selecteren

Prullenbak

Dit kan bijvoorbeeld als u een hoofdstuk met een schone lei wil beginnen.

In het tabblad Klassen kunt u aanpassingen doen aan uw klas, zoals het
verwijderen van leerlingen uit een klas en het veranderen van
wachtwoorden van leerlingen. U kunt als docent het wachtwoord van
leerlingen zelfstandig veranderen. Vergeet u zelf uw wachtwoord? Neem
dan contact met ons op.

Als de leerling ingelogd is, krijgt hij/zij vijf verschillende tabbladen te zien: huiswerkopgaven,
hoofdstukken, ontwikkelpunten, activiteit en klassen. Deze verschillende tabbladen worden hieronder
uitgelicht.

In dit tabblad vindt u onder open opgaven het huiswerk dat in deze periode opgegeven is. De datum
waarop het huiswerk opgegeven is, ligt in het verleden en de inleverdatum ligt in de toekomst. Onder
verlopen opgaven vindt de leerling het huiswerk, waarvan de inleverdatum in het verleden ligt.
Het icoontje

geeft de theorie weer die bij de desbetreffende opgavenserie hoort. De leerling kan

het huiswerk maken via het icoontje

.
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De leerling ziet onder het tabblad hoofdstukken hetzelfde als u. Onder Mijn hoofdstukken staan de
door u toegewezen hoofdstukken.

Niveau

Hoofdstuk

Om resultaten van leerlingen zichtbaar te laten worden voor u als docent, moet de leerling de volledige
opgavenserie afronden tot dat de pop-up-melding van het aantal punten en verdiende sterren en
munten verschijnt. Een leerling kan de opgavenserie wel onderbreken en later hervatten. Als een
leerling een opgavenserie tijdig afsluit, verschijnt de volgende melding:

Als de leerling op Later doorgaan klikt, gaat de leerling op een later moment verder met waar hij gebleven
is. Als een leerling op Nu doorgaan klikt, kan de leerling de opgavenserie hervatten en als een leerling op
Later opnieuw beginnen klikt, kan de leerling de opgavenserie opnieuw starten, zodat hij een nieuwe kans
krijgt om sterren en munten te verdienen.

In het tabblad Ontwikkelpunten kunnen de leerlingen hun eigen ontwikkelpunten terugvinden en
de daarbij behorende opgavenseries.
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Via activiteit kan de leerling al zijn/haar gemaakte werk en de bijbehorende resultaten terugvinden.
Daarbij worden het aantal verdiende sterren en munten weergegeven. Via het icoontje

kan de

leerling terug naar de desbetreffende opgavenserie om een gedetailleerde weergave te krijgen van
juiste en onjuiste opgaven.

In het tabblad Klassen kan de leerling aanpassingen doen aan zijn/haar account. De leerling kan zichzelf aan
de juiste klas toevoegen. Als een van uw leerlingen het wachtwoord vergeten is, kan u dit wijzigen.
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In dit deel van de handleiding wordt specifiek ingegaan op de didactiek bij bettermarks rekenen. Eerst
worden algemene doelen van het huidige rekenonderwijs besproken en hoe dit terugkomt in
bettermarks. Vervolgens wordt aandacht besteedt aan het digitaal werken in combinatie met op
papier werken bij rekenen. Daarbij kenmerkt bettermarks zich onder andere door zijn adaptiviteit en
wordt er stilgestaan bij hoe dit bij rekenen tot zijn recht komt.

Het vak rekenen wordt onderverdeeld in vier domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meetkunde en
Verbanden. Deze vier domeinen worden weer verdeeld in negen sub-domeinen:


Domein getallen – Sub-domeinen: Hele getallen, Kommagetallen, Breuken



Domein verhoudingen – Sub-domeinen: Verhoudingen, Procenten



Domein meetkunde – Subdomeinen: Meten, Meetkunde



Domein verbanden – Subdomeinen: Informatieverwerking, Rekenvoorschriften
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In bettermarks rekenen is bij 2F en 3F voor elk sub-domein een hoofdstuk gemaakt. Deze hoofdstukken
zijn voor u in een logische volgorde geplaatst op basis van moeilijkheidsgraad, maar u kunt hier
natuurlijk vanaf wijken. In 3F zijn de twee subdomeinen van verbanden samengevoegd, omdat er
anders twee kleine hoofdstukken zouden ontstaan.

Elk domein is bij rekenen opgebouwd uit de onderdelen ¹:



Notatie, taal en betekenis – uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties
en het gebruik van wiskundetaal. In bettermarks is er over het algemeen veel aandacht voor nieuwe
begrippen.



Met elkaar in verband brengen – verband leggen tussen begrippen, notaties, getallen en dagelijks
spraakgebruik. Bij de introductie van een nieuw begrip krijgen leerlingen opgaven. Bettermarks wil
graag dat leerlingen nieuwe begrippen opnemen in hun dagelijkse vocabulaire. Voorbeeld: Wanneer
een leerling weet wat “diameter” betekent kan u dit begrip gemakkelijker gebruiken in de uitleg van
de regels van het berekenen van oppervlaktes. Als toevoeging hierop moedigen wij de docent aan ook
in de klas de leerlingen uit te dagen actief deze nieuwe begrippen bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een
onderwijsleergesprek, waarbij leerlingen bijvoorbeeld opgaven kunnen uitleggen aan elkaar.



Gebruiken – Rekenvaardigheden inzetten bij het oplossen van problemen. Doordat bettermarks
nieuwe begrippen opneemt in hun dagelijkse vocabulaire wordt gestimuleerd om wiskundige
begrippen op de juiste manier te gebruiken bij het oplossen van problemen.

Wanneer u begint met een digitale methode kunt u uw manier van lesgeven aanpassen, maar het hoeft
niet. Wij raden zelfs aan om in eerste instantie dichtbij uw eigen lesmanier te blijven, zodat u kunt wennen
aan het implementeren van de methode in uw les. Docenten die al langer met bettermarks werken geven
de volgende lesindeling aan:
1e deel: behandelen van de opgaven die de meeste problemen gaven (deze zijn zichtbaar in het dashboard).
2e deel: klassikale uitleg van de nieuwe theorie.
3e deel: leerlingen gaan aan het werk met opgegeven huiswerk, waarbij u de tijd hebt om kleine groepjes
of individuele leerlingen verlengde instructie te geven. U kunt er ook voor kiezen om geen klassikale

instructie te geven, maar leerlingen in niveaugroepjes bij elkaar te zetten en aan deze groepjes
instructie te geven. De rest van de leerlingen kan zelfstandig aan het werk. De theorie wordt immers
ook uitgebreid in het hoofdstuk besproken. Deze groepjes kunt u samenstellen op basis van de
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uitgebreide rapportages in bettermarks. Laat de ontwikkelpunten die voor leerlingen klaargezet
worden ook onderdeel zijn van het huiswerk, zodat hun hiaten in voorkennis weggewerkt worden.

We streven ernaar om elke leerling op zijn/haar eigen niveau aan het werk te laten gaan. Dit bereiken
we door binnen de methode als volgt te differentiëren:

1. Extra opgavenseries - (U): Opgavenseries waar de letter U (Uitgebreid) voor staat zijn series die
onderwerpen behandelen uit een lager niveau. In 2F vindt u hier onderwerpen uit 1F, in 3F vindt
u onderwerpen uit 2F. Daarbij speelt bettermarks in op hiaten in voorkennis en zet
ontwikkelpunten klaar als leerlingen structureel een bepaalde fout maken. De ontwikkelpunten
kan de leerling wegwerken door extra opgavenseries te maken omtrent het desbetreffende
onderwerp.

2. Verdieping: dieper ingaan op hetzelfde onderwerp. Met één
bettermarks-licentie heeft u toegang tot alle niveaus.
Verdieping voor 1F vindt u in 2F, verdieping voor 2F vindt u
in 3F.

3. Opgavenseries op maat: leerlingen kunnen ook volledig zelfstandig werken in het rekenproduct.
Door het maken van de analysetoets ziet de leerling precies welke onderwerpen hij/zij nog niet
(goed genoeg) beheerst. Zie bij de paragraaf ‘1.2.3.2 Gegeven ontwerpen’ een uitgebreide uitleg
van deze toets.

Bettermarks biedt uw leerlingen een examentraining in de vorm van een ‘examencyclus’. Deze cyclus
werkt als volgt:

1. Als docent wijst u de leerlingen die zich moeten voorbereiden op de rekentoets een proefexamen
toe. Dit proefexamen is te vinden onder de knop Ontwerpen > Gegeven Ontwerpen. Indien er meer
tijd beschikbaar is of er sprake is van een laag instapniveau kan de cyclus ook per domein
doorlopen worden middels de domeintoetsen. De toets zet u voor een aantal maanden open:
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2. Wanneer een leerling zijn/haar toets heeft afgerond zet bettermarks per foute opgave
automatisch een opgavenserie klaar om de leerling specifiek te laten oefenen met dit onderwerp.
Deze opgavenseries verschijnen als ontwikkelpunten in de leerlingomgeving:

3. De leerling gaat aan de slag met het wegwerken van zijn/haar ontwikkelpunten. Hierdoor werkt
de leerling gericht aan zijn hiaten in voorkennis ten opzichte van kennis die nodig is voor de
rekentoets. Wanneer een leerling een score haalt van 60% of meer wordt een ontwikkelpunt
gesloten.
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4. Wanneer de leerling al zijn/haar ontwikkelpunten heeft weggewerkt kan hij/zij de toets opnieuw
maken. Wederom zet bettermarks op basis van de resultaten specifieke opgavenseries klaar waar
de leerling aan moet gaan werken. Dit kan ook een selectie zijn van de eerder opgedane
ontwikkelpunten. Eénmaal afgesloten kan een onderwerp toch gewoon weer aan bod komen
indien de opgave in de toets fout gemaakt wordt.

5. Als de leerling deze cyclus een aantal malen uitvoert krijgt hij/zij een optimale voorbereiding op
de rekentoets!

23

24

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe wij u kunnen ondersteunen in het werken met bettermarks.
Dit kan via het docentencentrum, de nieuwsbrief, de bettermarks community op Facebook, en per
mail, telefoon of WhatsApp.

Via het docentencentrum op de website heeft u als docent toegang tot allerlei documenten ter
ondersteuning. Denk hierbij aan specifieke handleidingen per hoofdstuk op onze Google Drive. Bekijk
alle details via: http://nl.bettermarks.com/docentencentrum.html

Als digitaal product heeft bettermarks de mogelijkheid om snel in te
spelen op de ontwikkelingen van de markt. Schrijf u daarom in voor de
nieuwsbrief in het docentencentrum op onze website! Op deze manier
blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Bettermarks is verder te volgen via allerlei kanalen:
Blijf op de hoogte en haal het meest uit jouw lessen met bettermarks
wiskunde en rekenen!
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Op Facebook is er op verzoek van docenten een bettermarks community gerealiseerd. Via deze
community kunt u in contact komen met andere docenten en kunt u vragen stellen of ideeën
uitwisselen.
Uiteraard staan wij iedere werkdag van 09:00-17:00 uur voor u klaar en kunt u contact met ons
opnemen per telefoon, mail en WhatsApp.
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Maak wiskunde leuk en eenvoudig te begrijpen met de wiskundemethode van
bettermarks.
Met bettermarks oefenen leerlingen wiskunde op een tablet, laptop of
desktop. Bettermarks neemt hen stap voor stap mee door de opgaven en
herkent wat ze moeilijk vinden. Tijdens het oefenen krijgen ze tips,
voorbeelden en een uitleg bij elke opgave.
Bettermarks vindt diversiteit in werkvormen belangrijk. Daarom biedt
bettermarks o.a. praktische opdrachten, wiskundige spelletjes, interactieve
opdrachten en opdrachten op papier.
Met de wiskundemethode van bettermarks werkt de leerling zowel digitaal
als op papier. De leerling moet de weg ernaartoe, óók bij een digitale
methode, met een liniaal geodriehoek en een passer op papier kunnen
uitwerken.
https://nl.bettermarks.com/wiskunde/
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De Wiskundetrainer van bettermarks is een Dan bieden wij voor examenleerlingen van het
thuisproduct en leent zich perfect voor

VMBO een ander thuisproduct aan, namelijk: DE

aanvullend lesmateriaal voor leerlingen die

Examentrainer. Met deze Examentraining wordt

moeite hebben met wiskunde.

optimale ondersteuning geboden om leerlingen

Werkt u op school niet met bettermarks

voor te bereiden op het centraal eindexamen

wiskunde, maar heeft u leerlingen die thuis meer

wiskunde.

willen oefenen met wiskunde?
Beveel ze dan de Wiskundetrainer aan! Met de De analysetoetsen en examens in bettermarks
Wiskundetrainer kun je namelijk oneindig en

zijn voorzien van uitleg, tips en theorie. Van

zelfstandig oefenen met wiskunde op alle

iedere opgave zijn verschillende varianten

beschikbare niveaus. Oefen op je eigen niveau

ontwikkeld zodat je ieder examen meerdere

en snelheid in de lesstof van leerjaar 1 tot en met

keren kunt maken. Op deze manier kan je

3 van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en

oefenen met de onderwerpen die je nog moeilijk

vwo). Door het maken van fouten ontstaan

vindt. Als je iets niet snapt kun je terugvallen op

ontwikkelpunten

al het lesmateriaal van leerjaar 1 tot en met 3.

gepersonaliseerde

die

zorgen

voor

wiskundetrainer

een
met

individuele leerdoelen. De methode is volledig Kenmerken Examentraining
digitaal en ieder hoofdstuk bevat diagnostische



Examentraining voor vmbo wiskunde

toetsen om na te gaan of je een onderwerp goed



Schooljaarlicentie tot en met de

beheerst. Je kunt in de Wiskundetrainer

herkansingen

eenvoudig zoeken op leerjaar, niveau en



Onbeperkt oefenen en toegang

hoofdstuk.



Veel voordeliger dan een

Kenmerken Wiskundetrainer:

examentraining of het volgen van



Jaarlicentie voor 12 maanden



Onbeperkt oefenen en toegang



Oefenen met verschillende examens



Leerjaren 1-3 van voortgezet onderwijs:



Onbeperkt toegang tot leerjaar 1 tot en

vmbo, havo en vwo

bijlessen

met 3
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Oefenopgaven, theorie en diagnostische
toetsen

Meer weten en bestellen? Kijk dan op:
https://nl.bettermarks.com/wiskundetrainer/

Meer weten en bestellen? Kijk dan op:
https://nl.bettermarks.com/examentraining/
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